
Πανελλη νιο Πρωτα θλημα Dragster Auto 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ – ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ 

 
Λόξη ςυμμετοχών 28/05/2014 20.00 Γραμματεύα 

Άνοιγμα πύλησ Αεροδρομύου 31/05/2014 08.00 Πύλη 

Διοικητικόσ & Σεχνικόσ Έλεγχοσ 31/05/2014 08.30-10.30 Γραμματεύα 

Τποχρεωτικό Ενημϋρωςη αγωνιζομϋνων 31/05/2014 10.30 Γραμματεύα 

Προκριματικϊ Dragster 31/05/2014 11.00-19.00 Πύςτα 

Άνοιγμα πύλησ Αεροδρομύου 01/06/2014 08.00 Πύλη 

Προκριματικϊ Dragster 01/06/2014 10.00-11.30 Πύςτα 

Δημοςύευςη πύνακα ζευγαριών Dragster 01/06/2014 11.45 Γραμματεύα 

Ladders  Dragster Auto 01/06/2014 12.00-16.30 Πύςτα 

Σελικόσ Σεχνικόσ Έλεγχοσ 01/06/2014 Αμϋςωσ μετϊ το πϋρασ του αγώνα Γραμματεύα 

Δημοςύευςη αποτελεςμϊτων 01/06/2014 20΄μετϊ το πϋρασ του αγώνα Γραμματεύα 

Απονομϋσ Επϊθλων 01/06/2014 
20΄μετϊ την δημοςύευςη των 
αποτελεςμϊτων 

Γραμματεύα 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ – ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ 

Η γραμματεύα και ο πύνακασ ανακοινώςεων του αγώνα θα λειτουργούν ϋωσ και 
την 30/05 ςτα γραφεύα του ςυλλόγου , όλεσ τισ ημϋρεσ , εκτόσ αββϊτου και 
Κυριακόσ και ώρεσ 10.00 – 14.00 ςτην διεύθυνςη  Ιδομενϋωσ 38 ςτο Ηρϊκλειο 
Κρότησ. τισ 31/05 & 01/06 η γραμματεύα και ο πύνακασ ανακοινώςεων του 
αγώνα θα λειτουργούν από τισ 08.00 ϋωσ τισ 20.00 ςτον χώρο τησ γραμματεύασ 
του αγώνα. 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ-ΣΕΛΕΧΗ 

1.1 ΟΡΙΜΟ 

Ο Α..Η. Ιδομενϋωσ 38 Ηρϊκλειο-Κρότησ, Εmail asihellas@Gmail.com, τηλ. 2810 
301289 , τηλ.&fax 2815 009339 , μετϊ από ϋγκριςη τησ ΟΜΑΕ οργανώνει αγώνα 
Dragster Auto που θα διεξαχθεύ ςτισ 31/05 και01/06/2014 ςτο τρατιωτικό 
Αεροδρόμιο του Συμπακύου. Οι αγώνεσ θα γύνουν ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του 
ΔΑΚ του ΕΑΚ αυτοκινότου και των παραρτημϊτων τουσ , των προκηρύξεων 
Πρωταθλημϊτων τησ ΟΜΑΕ  και των εγκυκλύων τουσ , του γενικού κανονιςμού 
τησ FIA και των παραρτημϊτων τουσ , του παρόντοσ ςυμπληρωματικού 
κανονιςμού που αποτελεύ ςυμπλόρωμα του γενικού κανονιςμού και των 
παραρτημϊτων του και του Σεχνικού κανονιςμού αγώνων Dragster Auto. 

1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 Πρόεδροσ : Διακϊκησ Μανώλησ 
 Μϋλη : ταυρύδησ Νεκτϊριοσ – Μανιαδόσ Μανώλησ 

mailto:asihellas@Gmail.com


1.3 ΣΕΛΕΧΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 

 Πρόεδροσ Αγωνοδικών-Παρατηρητόσ ΟΜΑΕ: 
 Αγωνοδύκεσ: Διακϊκησ Νικηφόροσ-Δαμανϊκησ Γιώργοσ 
 Αλυτϊρχησ: Διακϊκησ Μανώλησ 
 Σεχνικόσ Έφοροσ: Παπαςτεφανϊκησ Δημότρησ 

Η ΟΜΑΕ, η διοργανώτρια λϋςχη , η Οργανωτικό Επιτροπό τα ςτελϋχη οι κριτϋσ 
και οι οδηγού του αγώνα δεν φϋρουν καμύα ευθύνη ϋναντι τρύτων για τυχόν 
ατύχημα που μπορεύ να ςυμβεύ κατϊ την διϊρκεια του αγώνα. Η αςτικό ευθύνη 
βαρύνει την αςφαλιςτικό εταιρεύα με την οπούα η ΟΜΑΕ ϋχει ςυνϊψει 
ςυμβόλαιο κϊλυψησ κινδύνων από αυτϋσ τισ δραςτηριότητεσ  

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο αγώνασ θα μετρϊ ςαν 1οσ γύροσ ςτο Πανελλόνιο Πρωτϊθλημα Dragster Auto 
2014. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ-ΘΕΗ-ΦΡΟΝΟΜΕΣΡΗΗ 

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

Ένασ αγώνασ Dragster εύναι ϋνασ διαγωνιςμόσ επιτϊχυνςησ μεταξύ δύο 
οχημϊτων από ςτϊςη κα για οριςμϋνη εξ αρχόσ απόςταςη που αυτό εύναι το ¼ 
του μιλύου (402,336 μ.). Ο διαγωνιςμόσ αυτόσ εκκινεύ με μια ηλεκτρονικό 
ςυςκευό που αποκαλεύται Christmas Tree. Με την εκκύνηςη του κϊθε 
αγωνιζόμενοσ ενεργοποιεύ ϋνα χρονόμετρο κόβοντασ μια δϋςμη φωτοκύτταρου 
και το ςταματϊει κόβοντασ την αντύςτοιχη δϋςμη φωτοκύτταρου ςτον 
τερματιςμό. Ο επιτευχθεύσ χρόνοσ (ΕΣ) εύναι αυτόσ που καθορύζει τισ επιδόςεισ 
των οχημϊτων 

3.2 ΠΙΣΑ 

Η πύςτα βρύςκεται ςτο τρατιωτικό αεροδρόμιο του Συμπακύου που βρύςκεται 
ςτην εύςοδο του Συμπακύου ερχόμενοι από Μούρεσ. Σο μόκοσ τησ εύναι 2000 
μϋτρα και το φϊρδοσ τησ εύναι 35 μϋτρα. 

3.3 ΦΡΟΝΟΜΕΣΡΗΗ 

3.3.1 ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ 

Σο ςύςτημα ϋχει δύο ςειρϋσ κϊθετων φώτων παρϋχοντασ οπτικώσ την 
αντύςτροφη μϋτρηςη για κϊθε οδηγό. Οι οδηγού προςπαθούν να εκκινόςουν 
μεταξύ του ςβηςύματοσ των τριών πορτοκαλύ φώτων και του ανϊματοσ του 
πρϊςινου. 



3.3.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΡΟΝΟΜΕΣΡΗΗ 

Οι παρακϊτω ξεχωριςτϋσ επιδόςεισ καταγρϊφονται ςε κϊθε κούρςα για κϊθε 
οδηγό , ο χρόνοσ αντύδραςόσ του κατϊ την εκκύνηςη , ο χρόνοσ που πϋτυχε ςτα 
18 μϋτρα από την εκκύνηςη , ο χρόνοσ που πϋτυχε ςτα 201,168 μϋτρα από την 
εκκύνηςη , η ταχύτητα που εύχε περνώντασ από αυτϊ , ο χρόνοσ που πϋτυχε ςτα 
402,336 μϋτρα από την εκκύνηςη και η ταχύτητα που εύχε περνώντασ από αυτϊ. 

3.3.3 ΚΟΚΚΙΝΟ ΥΩ 

Όταν κατϊ την εκκύνηςη του οδηγού ανϊψει ςτην πλευρϊ του κόκκινο φωσ αυτό 
πϊει να πει ότι ο οδηγόσ ξεκύνηςε ενωρύτερα από το επιτρεπόμενο και ϋτςι η 
προςπϊθειϊ του ςτα Ladders εύναι ϊκυρη και δεν επαναλαμβϊνεται ενώ ςτα 
χρονομετρημϋνα εύναι ϋγκυρη και καταγρϊφεται. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΟΦΗΜΑΣΑ ΔΕΚΣΑ 

Οι κατηγορύεσ χωρύζονται ςύμφωνα με τον γενικό κανονιςμό Dragster Auto. 
Κλϊςεισ αυτοκινότων: 

 Κλϊςη TrueStreet 11 
 Κλϊςη TrueStreet 12 
 Κλϊςη TrueStreet 13 
 Κλϊςη ΒΑ/1 
 Κλϊςη ΒΑ/2 
 Κλϊςη ΒΣ/1 
 Κλϊςη ΒΣ/2 
 Κλϊςη ΑΑ/1 
 Κλϊςη ΑΑ/2 
 Κλϊςη ΑΣ/1 
 Κλϊςη ΑΣ/2 
 Κλϊςη Open 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ – ΑΥΑΛΙΗ – 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν οι κϊτοχοι διπλώματοσ αυτοκινότου και 
ϊδειασ αθλητού τησ ΟΜΑΕ εν ιςχύ. 

 Κϊθε αυτοκύνητο επιτρϋπεται να λαμβϊνει μϋροσ ςτην διοργϊνωςη ςε 
όςεσ κατηγορύεσ επιτρϋπεται. 

 Κϊθε οδηγόσ μπορεύ να ςυμμετϋχει ςε όςεσ κατηγορύεσ θϋλει, αλλϊ ςτην 
ύδια κατηγορύα μόνο μύα φορϊ. 

 Όςοι επιθυμούν να δηλώςουν ςυμμετοχό ςτον αγώνα Dragster Auto ςτισ 
31/05 και 01/06 2014 ςτο ςτρατιωτικό αεροδρόμιο του Συμπακύου, θα 
πρϋπει να κατεβϊςουν και να ςυμπληρώςουν την κατϊλληλη δόλωςη 
ςυμμετοχόσ που βρύςκεται ΕΔΩ   ΔΗΛΩΗ dragster auto    και να την 

http://www.proactionracing.com/wp-content/uploads/2014/04/%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97-dragster-auto.doc


ςτεύλουν ηλεκτρονικϊ με Email ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη 
asihellas@gmail.com. το ύδιο Email που θα ςταλεύ το ϋντυπο τησ 
δόλωςησ ςυμμετοχόσ θα πρϋπει να ςκαναριςτεύ και να ςταλεύ και η 
απόδειξη πληρωμόσ του παραβόλου ςυμμετοχόσ για τον αγώνα Dragster 
που εύναι 150€ για την πρώτη ςυμμετοχό και 100€ για κϊθε επιπλϋον 
ςυμμετοχό ςε ϊλλεσ κατηγορύεσ. 

 Η ςυμμετοχό θα πρϋπει να πληρωθεύ ςτην Alpha Bank ςτον αριθμό 
λογαριαςμού 825-002101-016722 ό IBAN GR06 0140 8250 8250 0210 
1016 722 με δικαιούχο Διακϊκη Νικόλαο. 

 ε περύπτωςη που δεν υπϊρχει δυνατότητα ςκαναρύςματοσ τησ 
απόδειξησ πληρωμόσ του παραβόλου ςυμμετοχόσ το γρϊφετε ςτο Email 
που θα ςτεύλετε την δόλωςη ςυμμετοχόσ και η απόδειξη αυτό μπορεύ να 
ςταλεύ με φαξ ςτο 2815009339 αφού πρώτα τονιςτούν με ςτυλό τα 
ςτοιχεύα του ςυμμετϋχοντα. 

 Όλεσ αυτϋσ οι ενϋργειεσ πρϋπει να γύνουν το αργότερο μϋχρι τισ 27 Μαΐου 
ημϋρα Σρύτη ςτισ 15.00. Μόνο τότε η ςυμμετοχό ςασ ςτο Dragster 
θεωρεύται ϋγκυρη. 

 Η αςφϊλιςη ιςχύει ςε όλη την διϊρκεια τησ διοργϊνωςησ, παύει δε να 
ιςχύει με την ϋξοδο του αυτοκινότου από τον χώρο τησ διοργϊνωςησ ό με 
την εγκατϊλειψη  ό τον αποκλειςμό του. 

 Σο παρϊβολο ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται μόνον εϊν η δόλωςη ςυμμετοχόσ 
δεν γύνει δεκτό ό η διοργϊνωςη ματαιωθεύ πριν ξεκινόςει. 

 Οι αριθμού ςυμμετοχόσ τοποθετούνται κατϊ τισ υποδεύξεισ του 
διοργανωτό. 

 Για να ςυμμετϊςχει ϋνασ οδηγόσ ςτην κατηγορύα OPEN , θα πρϋπει 
πρώτα να ςυμμετϊςχει ςε τρεισ αγώνεσ ςτισ κατηγορύεσ Α ό Β. 

 Μετϊ την υποβολό τησ δόλωςησ ςυμμετοχόσ δεν επιτρϋπεται η 
τροποπούηςό τησ εκτόσ από τισ περιπτώςεισ που αυτό προβλϋπεται από 
τον κανονιςμό του αγώνα. Ο αγωνιζόμενοσ μπορεύ όμωσ να 
αντικαταςτόςει το όχημα που δόλωςε με ϊλλο τησ ύδιασ κλϊςησ μϋχρι τον 
ϋλεγχο εξακρύβωςησ. Εϊν κατϊ τον ϋλεγχο εξακρύβωςησ ϋνα όχημα δεν 
ανταποκρύνεται ςτην κλϊςη που ϋχει εγγραφεύ, το όχημα αυτό μπορεύ 
μετϊ από πρόταςη των τεχνικών εφόρων και απόφαςη αγωνοδικών να 
μεταφερθεύ ςτην κλϊςη που ανταποκρύνεται ό να μην γύνει αποδεκτό. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΜΕΣΡΑ ΑΥΑΛΕΙΑ 

Όλοι οι οδηγού πρϋπει: 

 Να φορούν ςε όλη τη διϊρκεια τησ διοργϊνωςησ φόρμα,  ζώνεσ 
τουλϊχιςτον 3 ςημεύων και κρϊνοσ. 

 Να μην κατευθύνουν το αυτοκύνητο τουσ αντύθετα από την φορϊ του 
αγώνα. 

 Να μην επιτρϋπουν το ςπρώξιμο του αυτοκινότου τουσ από ϊλλον μετϊ 
το ςόμα εκκύνηςησ. 

 Δεν θα δοθεύ εκκύνηςη ςε όχημα που δεν θα εύναι ςύμφωνο με τισ 
διατϊξεισ του Σεχνικού Κανονιςμού οχημϊτων Dragster και τισ 
εγκυκλύουσ τησ ΟΜΑΕ. Όλοι οι οδηγού πρϋπει, με ποινό αποκλειςμού, να 
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φορούν ςε όλη τη διϊρκεια του αγώνα εγκεκριμϋνη φόρμα, γϊντια, 
παπούτςια και κρϊνοσ. 

 Να μην μετακινόςουν το οχόματα από τον χώρο επιτηρούμενησ 
ςτϊθμευςησ πριν από την εντολό του Αλυτϊρχη. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ 

 Ο αγώνασ θα διεξαχθεύ ανϊ ζεύγη και ςύμφωνα με τον τρόπο διεξαγωγόσ 
αγώνων Dragster τησ FIA , με ρυθμύςεισ παραμϋτρων ςτο PRO.400 όςο 
αφορϊ τον χρόνο εναλλαγόσ των πορτοκαλύ φώτων με τα πρϊςινα και 
ςτο Professional όςο αφορϊ το διεθνϋσ ςύςτημα ςχηματιςμού ζευγαριών 
από τα προκριματικϊ για τον αγώνα. Οι ςειρϋσ εκκύνηςησ των 
κατηγοριών ςτα προκριματικϊ και ςτον αγώνα καθορύζονται από τον 
οργανωτό. 

 την εκκύνηςη κϊθε προκριματικού λαμβϊνουν μϋροσ όλοι οι 
αγωνιζόμενοι ανϊ ζεύγη με ςτόχο την επύτευξη του καλύτερου χρόνου και 
τον ςχηματιςμό από αυτούσ των ζευγαριών για τα Ladders. 

 την περύπτωςη κατϊ την οπούα κϊποιοσ οδηγόσ λόγω ανωτϋρασ 
βύασ  δεν καταφϋρει να κϊνει ϋςτω και μύα προκριματικό κούρςα , τότε οι 
Αγωνοδύκεσ του αγώνα ϋχουν το δικαύωμα να τον εντϊξουν ςτην λύςτα 
των προκριθϋντων πύςω από όλουσ τουσ ϊλλουσ οδηγούσ , εϊν αυτό δεν 
ϋχει ςυμπληρωθεύ. Αν εύναι πϊνω από ϋνασ οι οδηγού που θα ενταχθούν 
ςτην λύςτα των προκριθϋντων η ςειρϊ κατϊταξόσ τουσ θα ορύζεται από 
τη μϋχρι εκεύνησ τησ ςτιγμόσ βαθμολογύα τουσ ςτο πρωτϊθλημα. Εϊν 
ούτε αυτόσ ο διαχωριςμόσ δεν εύναι εφικτόσ τότε η ϋνταξη θα γύνει κατϊ 
την κρύςη των Αγωνοδικών. 

 το 1ο και το 3ο προκριματικό όλα τα μονϊ νούμερα διαγωνύζονται ςτον 
αριςτερό διϊδρομο και όλα τα ζυγϊ ςτον δεξιό ενώ ςτο 2ο και 4ο 
προκριματικό αντύςτροφα. τα ζευγϊρια και ςε όλεσ τισ κατηγορύεσ η 
επιλογό λωρύδασ ορύζεται από τουσ χρόνουσ επύδοςησ. Ο οδηγόσ με τον 
καλύτερο χρόνο ςτα προκριματικϊ επιλϋγει την λωρύδα που θα αγωνιςτεύ 
ςτον πρώτο γύρο του αγώνα (8ϊδα ό 16ϊδα) και ςτουσ επόμενουσ 
γύρουσ η επιλογό λωρύδασ γύνεται από το οδηγό που ϋκανε το καλύτερο 
χρόνο ςτον προηγούμενο γύρο. 

 Όταν και οι δύο οδηγού ςτα Ladders κατϊ την εκκύνηςη τουσ κοκκινύςουν, 
νικητόσ θα εύναι αυτόσ που θα ϋχει τον μεγαλύτερο χρόνο αντύδραςησ. 

 Όταν και οι δύο οδηγού ςτα Ladders περνούν τη διαχωριςτικό γραμμό 
μεταξύ των λωρύδων τότε αποκλεύεται αυτόσ που πϋραςε την γραμμό 
πρώτοσ (εκτόσ αν ςυνϋτρεξαν λόγοι αςφαλεύασ , οπότε κρύνεται από τουσ 
Αγωνοδύκεσ). 

 Εϊν διακοπεύ ο αγώνασ για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, εύναι δυνατόν να 
θεωρηθεύ ότι ολοκληρώθηκε εϊν ϋχει ολοκληρωθεύ το ςκϋλοσ των 
χρονομετρημϋνων περαςμϊτων. Σότε απονϋμονται για την βαθμολογύα οι 
μιςού βαθμού ςτο Πρωτϊθλημα. 



ΑΡΘΡΟ 8. ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΡΟΕΚΚΙΝΗΗ-ΕΚΚΙΝΗΗ-

ΣΕΡΜΑΣΙΜΟΤ-ΣΕΛΟΤ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΦΩΡΟΤ 

 Προςϋλευςη οδηγού ενώ ϋχουν αρχύςει τα περϊςματα τησ επόμενησ 
κατηγορύα επιφϋρει χϊςιμο του περϊςματοσ. 

 2 ςυνοδού ςε κϊθε όχημα ςτην προεκκύνηςη. 
 Ο ϋνασ από τουσ δύο ςυνοδούσ μπορεύ να μπει ςτον χώρο τησ 

εκκύνηςησ  με την απαραύτητη προώπόθεςη να φορϊει γϊντια εργαςύασ. 
ε περύπτωςη που και οι 2 ςυνοδού περϊςουν ςτην εκκύνηςη, ϋςτω και αν 
κανϋνασ κριτόσ δεν τουσ εμποδύςει, αυτό η ενϋργεια επιφϋρει χϊςιμο του 
περϊςματοσ του οδηγού που εκπροςωπούν. 

 ε περιπτώςεισ ανυπϊκουων ςυνοδών μϋχρι αυτού να ςυμμορφωθούν, 
εκτόσ του πιθανού αποκλειςμού του οδηγού που εκπροςωπούν, 
επιβϊλλεται και ςταμϊτημα τησ ροόσ, με αποτϋλεςμα χϊςιμο χρόνου και 
λιγότερα περϊςματα από αυτϊ που ϋχουν προγραμματιςτεύ. 

 Για οποιαδόποτε θϋματα μόνον ςτα διαλεύμματα των περαςμϊτων ςτον 
χώρο τησ χρονομϋτρηςησ. 

 Ο χρόνοσ που πρϋπει τα 2 οχόματα να κλειδώςουν μετϊ το ςόμα του 
αφϋτη για αυτό, πρϋπει να εύναι μϋςα ςε λογικϊ πλαύςια και όχι πϊνω από 
30 δευτερόλεπτα. 

 Εϊν οδηγόσ αργόςει να εκκινόςει πϊνω από 8 δευτερόλεπτα μετϊ το 
ςόμα εκκύνηςησ που θα του δοθεύ ςτην μεριϊ του ενδϋχεται να μην πϊρει 
χρόνο λόγω αυτόματου κλειςύματοσ τησ χρονομϋτρηςησ. ε αυτόν την 
περύπτωςη το πϋραςμα χϊνεται και δεν επαναλαμβϊνεται. 

 Πϊτημα κεντρικόσ γραμμόσ του διαδρόμου επιφϋρει ακύρωςη του 
περϊςματοσ. 

 Αλλαγό λουρύδασ από την εκκύνηςη, κατϊ την διϊρκεια των πινακύδων 
500-400-300-200-100 και ϋωσ και το ςημεύο εξόδου από τουσ 
διαδρόμουσ  που εύναι η πινακύδα 000μ, επιφϋρει αποκλειςμό του οδηγού 
από την διοργϊνωςη. 

 Σαχύτητα επιςτροφόσ ςτα Paddocks πϊνω από 20 χλμ επιφϋρει ϊμεςο 
αποκλειςμό του οδηγού από την διοργϊνωςη. 

 Σαχύτητα ανώτερη από 20 χλμ μϋςα ςτα Paddocks αλλϊ και οπουδόποτε 
αλλού από τον οδηγό ό ϊτομο που κατϊ την κρύςη τησ διοργϊνωςησ 
πρόςκειται ςτην ομϊδα του, επιφϋρει ϊμεςο αποκλειςμό του οδηγού από 
την διοργϊνωςη. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΦΩΡΟ ΕΠΙΣΗΡΟΤΜΕΝΗ ΣΑΘΜΕΤΗ (PARC 

FERME) 

Οι 2 αγωνιζόμενοι του τελικού κϊθε κατηγορύασ, αμϋςωσ μετϊ τον τερματιςμό 
τουσ ςε αυτόν πρϋπει να κατευθύνουν τα οχόματϊ τουσ ςτον χώρο 
επιτηρούμενησ ςτϊθμευςησ όπου θα παραμϋνουν μϋχρι το τϋλοσ τησ προθεςμύασ 
για την υποβολό ενςτϊςεων. Οδηγόσ που δεν θα κατευθυνθεύ κατ’ ευθεύαν ςτο 
χώρο αυτό θα αποκλεύεται από τον αγώνα. 



ΑΡΘΡΟ 10.   ΕΝΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΥΕΕΙ 

 χετικϊ με αντικανονικό εγγραφό ό με τον ϋλεγχο εξακρύβωςησ μιςό (½) 
ώρα μετϊ το τϋλοσ του ελϋγχου εξακρύβωςησ. χετικϊ με τεχνικϊ θϋματα 
μϋςα ςε 15 λεπτϊ από τον τερματιςμό του τελευταύου οχόματοσ και 
πρϋπει να αφορϊ απολύτωσ ςυγκεκριμϋνα ςημεύα του οχόματοσ. 

 χετικϊ με τα προςωρινϊ αποτελϋςματα τησ τελικόσ κατϊταξησ, μϋςα ςε 
20’ από την ανϊρτηςό τουσ. 

 Κατϊ τησ χρονομϋτρηςησ δεν χωρϊει καμύα ϋνςταςη. 
 Οι ενςτϊςεισ υποβϊλλονται εγγρϊφωσ ςτον Αλυτϊρχη ό ςτουσ 

Αγωνοδύκεσ και πρϋπει να ςυνοδεύονται από το ςχετικό παρϊβολο το 
ύψοσ του οπούου ορύζεται ύςο με αυτό του παραβόλου ςυμμετοχόσ. Σο 
παρϊβολο επιςτρϋφεται εφόςον η ϋνςταςη γύνει δεκτό. 

 ε περύπτωςη υποβολόσ ϋνςταςησ ο αγωνιζόμενοσ κατϊ του οπούου ϋγινε 
ό ϋνςταςη θϋτει ςτη διϊθεςη των αγωνοδικών το όχημϊ του χωρύσ καμύα 
επιφύλαξη και ςυμμορφώνεται με τισ υποδεύξεισ τουσ. Κϊθε παρϊβαςη 
επιφϋρει τον αποκλειςμό του από τον αγώνα και αναφορϊ ςτην ΟΜΑΕ. 

 Σα ϋξοδα για την αποςυναρμολόγηςη και ςυναρμολόγηςη του οχόματοσ 
καθώσ και τα ϋξοδα μεταφορϊσ του, επιβαρύνουν τον ενιςτϊμενο αν η 
ϋνςταςη δεν γύνει δεκτό και τον αγωνιζόμενο κατϊ του οπούου ϋγινε η 
ϋνςταςη αν αυτό γύνει δεκτό. Οι ςυμμετϋχοντεσ ϋχουν το δικαύωμα τησ 
ϋφεςησ που υποβϊλλεται και πρϋπει να ςυνοδεύεται από παρϊβολο 
ςύμφωνα με τη ςχετικό εγκύκλιο τησ ΟΜΑΕ το οπούο εύναι το διπλό 
αυτού τησ ϋνςταςησ. 

 Για ότι δεν προβλϋπεται ςτον παρόντα κανονιςμό θα ιςχύουν οι 
διατϊξεισ του  ΕΑΚ αυτοκινότου. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

Οι οδηγού που προκρύθηκαν ςτα ζευγϊρια κατατϊςςονται βϊςει των επιδόςεών 
τουσ ςε κϊθε φϊςη από αυτϊ. Δηλαδό ςτην φϊςη του τελικού (Δυϊδα) βϊςει τησ 
επύδοςησ των οδηγών , ϋχουμε τον 1ο και τον 2ο. τον ημιτελικό (Σετρϊδα) οι 2 
εναπομεύναντεσ οδηγού που δεν πϋραςαν ςτον τελικό κατατϊςςονται 3οσ και 4οσ 
ςύμφωνα με τον χρόνο τουσ ςτα προκριματικϊ. τον προημιτελικό (Οκτϊδα) οι 
4 εναπομεύναντεσ οδηγού που δεν πϋραςαν ςτην τετρϊδα, κατατϊςςονται 5οσ , 
6οσ , 7οσ και 8οσ ςύμφωνα με τον χρόνο τουσ ςτα προκριματικϊ. Εφόςον υπϊρχει 
και η φϊςη του προ-προημιτελικού ςε μύα κατηγορύα ακολουθεύται το ύδιο 
ςύςτημα για την κατϊταξη των υπολούπων οδηγών. 

Για τουσ οδηγούσ που δεν προκρύθηκαν ςτον αγώνα των ζευγαριών , η κατϊταξό 
τουσ καθορύζεται από τουσ χρόνουσ των προκριματικών. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΑΘΛΑ 

Κύπελλα δύδονται ςτουσ 3 πρώτουσ οδηγούσ κϊθε κατηγορύασ. 


